Nyhetsbrev 01/12-15

Sandbakken Sportsstue

God adventstid!
Kjære gjester,
Først og fremst vil vi gjerne si tusen hjertelig takk til alle for hyggelig prat og besøk siden vi har flyttet til Østmarka. Dere ga
oss en veldig varm velkomst. Vi starter nå vår tredje måned og våre helgens kaker har blitt en tradisjon. Vi gleder oss også
masse til desember med god julestemning.
Velkommen til oss i skauen!
Gunn og Sebastien

Julemarked
Lørdag 5. og søndag 6. desember blir Julemarked arrangert på Sandbakken.
Ti utsillerer har fått plass inne i stue og skal tilby alt fra honning, julepynt, urter, strikketøy og bilder.
Julemarked åpner fra kl. 11 til kl. 16. Da kan du kombinere skogsturen med innkjøp av julegaver.
Julegrøt, gløgg og saft står på menyen!
Vi skal også selge gavekort ”Vaffel/bolle med kaffe”.

Åpeningstid i romjula








Høner snart tilbake!
Sandbakken sine høner kommer tilbake litt før jul etter
en lang ferie.
Hønnene og hanen skal snart løpe fritt igjen rundt
Sandbakken!. Etter flere måneder i pensjon hos
naboene våre, flytter de tilbake før jul.
Hundegården vår blir ferdig innen et par uker og
høner blir trygge rundt stua. Vi minner også alle
våre gjester å holde deres hunder på band ved
Sandbakken. Mangler det plass for å parkere din
hund? Bruk gjerne en av de 4 stolpene som står
sør for stua.

julaften og 1.juledag er stengt
2. juledag er åpent kl 10-16
27. desember er åpent kl. 10-16
28. til 30. desember er åpent kl. 11-16
nyttårsaften er stengt
nyttårsdag er stengt
2. og 3. januar er åpent kl. 10-16

Følg oss

Ny brønn
I november har Oslo kommune borret ny brønn for Sandbakken. Vann
kommer fra ca. 100 m under stua. Slik sikrer vi at det blir vann i kranen hele
året rundt selv om det blir en lang tørr sommer.

Du kan følge oss på facebook (Sandbakken)
og instagram (#sandbakkensportsstue) for
å holde deg oppdatert med våre helgens
kaker.
Hjemmesida vår er
www. sandbakken-sportsstue.no

